তৃতীয় aধ ায়
uভিল t

১৮৪৩ সাল। সলসবুিরর aিধবাসী ২৩ বছেরর লিভ sেয়দাম নগর িনবাচকেদর কােছ
sানীয় িনবাচেন hiেগর 1 pাথী িহেসেব ভাট দয়ার anমিত pাথনা করেলন। সােথ
সােথi িতিন িবেরাধী দল থেক ঘারতর সমােলাচনার সmুখীন হেলন। সমােলাচনার
কারণিট আজেকর যুেগ নেল হয়েতা aেনেকরi aবাক লাগেব। না সমােলাচনার পছেন
লিভ sেয়দােমর কান dনীিত, চািরিtক dবলতা িকংবা pশাসিনক kেt aেযাগ তা বা
ei ধরেনর িকছু িছেলা না। িবেরাধী দেলর pধান আপিt িছেলা – লিভেক দখেল
যতটা পুrষsলভ মেন হয়, তার চেয় বশী নারী sলভ। আর স সময় নারীেদর কান
ভাটািধকার িছেলা না। কােজi লিভ sেয়দামেক ‘নারী’ pমাণ করেত পারেলi হয়েতা
‘কm সাবার’। িনবাচেকরা ei dেnর sরাহা করেত eকজন ডাkারেক ডেক িনেয়
আসেলন। িবj ডাkার uiিলয়াম বরী sেয়দােমর দেহ িল eবং a ডাশেয়র aিst
সনাk কের রায় িদেলন লিভ sেয়দাম পুrষ। কােজi লিভ ভাট দয়ার যাগ । লিভ
sেয়দােমর ভােট hiগ িনবাচেন িজতেলা eক ভােটর ব বধােন।
িকnt িকছুিদন পের ডাkার uiিলয়াম বরী লিভ sেয়দামেক পরীkা করেত eেস
হতভm হেয় দেখন তার িনয়িমত মািসক হয়, eবং তার unুk যানীdার রেয়েছ। তার
কঁাধ মেয়েদর কঁােধর মতi apশs, িনতm মেয়েদর মতi ভারী। ধু তাi নয়, লিভ
সব সময়i eকটু রঙ চ া কাপড় চাপড় পছn করেতন, কািয়ক ম aপছn করেতন
iত ািদ। তার ei ‘ মেয়লী বিশ gেলা’ 2 ডাkােরর চােখ ধরা পেড় যাবার পের িতিন
আবােরা ভােটর aিধকার হািরেয়িছেলন িকনা তা কu বলেত পাের না 3। ফলাফল যাi
1

One of the political party in the United States from about 1829 to 1856, opposed in politics to the
Democratic party.
2
uেlখ , ঊনিবংশ শতেকর ডাkারেদর মাথায় ‘ সk’ eবং ‘ জ ডােরর’ মেধ কান পাথক িছেলা না।
3
Two Sexes Are Not Enough, Anne Fausto-Sterling, NOVA Online,
http://www.pbs.org/wgbh/nova/gender/fs.html , Also see Sexing the body, Anne Fausto-Sterling, পুেবাk।
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হাক না কন লিভ sেয়দাম িকংবা মািরয়া প ািতেনার মত (পুববতী aধ ায় dঃ)
ঘটনাgেলা চােখ আ ুল িদেয় দিখেয় িদেয়েছ য মাnষেক কবল ‘নারী’ eবং ‘পুrষ’
ei diভােগ িবভk কের সমsা সমাধােনর চ া aেনকেkেti খুব সরল। যখােন
িবভিk eত s নয়, সখােন জার কের িল আেরাপকরণ সমsা কমায়িন, বরং
আেরা জিটল কের তুেলেছ।
আিম আেগর aধ ােয় rপাnরকািমতা িনেয় িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। বেলিছলাম,
সমকািমতা,
uভকািমতা,
uভকােমর
সমকািমতা,
rপাnরকািমতার
মত
যৗনpবৃিtgেলােক ঢালাoভােব ‘pকৃিতিবrd’ aিভধায় aিভিহত করার আেগ আমােদর
আেরকিটবার চাখ মেল pকৃিতর িদেক তাকােনা uিচৎ। eরপর সামিgকভােব বাঝা
uিচৎ যৗনতার udবেক। pানীজগেতর eেকবাের গাড়ার িদেক িকছু পব হল –
pেটােজায়া, পিরেফরা, িসেলনেটেরটা, pািটেহলিমনিথস, a ািনিলডা, মালাsা o
কডাটা। ei সমs pািণেদর
বিশরভাগi uভিল
বা হামাে াডাiট
4
(Hermaphrodite) , কারণ eেদর শরীের stী o পুrষজননাে র সহাবsান লk করা
যায়। eেদর জn uভিল t কান শারীিরক trিট নয়, বরং eিট পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’।
eরা eেদর uভিল t িনেয়i sাভািবক বংশিবsাের সkম 5। aথাৎ, য যৗনতার
িবভাজেনর জn আমরা যৗনpজরা আজ গবেবাধ কির, aবলীলায় anেদর
‘a াবনরমাল’, ‘আনেনচারাল’- eর তকমা eঁেট দi- গাড়ার িদেক িকnt pকৃিতেত
যৗনতার সরকম কান ss িবেভদ িছল না। iিতহাস খুঁজেল দখা যায়, মানব
সমােজo uভিল t িবরল নয়। pাচীন gীেস সমকািমতা, pাচীন রােম খাজা pহরী
(eunuch), নিটভ iি ডয়ানেদর মেধ ‘ dত সtা’ (two-spirits), আরব o পািসয়ায়
‘বাদাশ’ eবং ভারতবেষ ‘িহজড়া’ দর aিst সi সাk i দয়। e ছাড়া আেছ ভারেতর
কািত, oমােনর জািনথ, iেnােনিশয়ার লুডrক বা টুট, মাসির eবং রায়গ, মালয়িশয়ায়
আহkয়া, বাপুক, পানদান িকংবা নাকিনয়া। তুরেs নস া, মুsাk নৎ, আরেবর
মুখাnাথুন, নপােলর মিট, থাiল াে ডর কােথাi, িচেনর তাংিঝ, মালাগািসর তিসকাত্,
িমশেরর খাoয়াল, a াে ালার িচবােদাs, কিনয়ার oয়ােসাগা, পতুগােলর িজmাদা,
পিলেনিশয়ার ফাফািফিন, মিkেকার জােতা/পুেতা, bািজল eবং iসরােয়েলর tােভিs
eবং tাnফরিমsা সহ িবিভn জনেগাি র মেধ ছিড়েয় থাকা rপাnরকামী িকংবা uভিল
হামাে াডাiট শbিট eেসেছ gীক uপকথা থেক। হামাে ািডটসo িছেলন pাচীন gীেসর eকজন দবতা। তার বাবার নাম
িছল হােমস, আর মা িছল আে াডাiট। eকিদন psবেণ sােনর পর িতিন uভিলংগ িহেসেব আtpকাশ কেরন।
হামাে ািডটস থেকi iংেরজীেত হামাে াডাiট (hermaphrodite) শbিট eেসেছ। ষাtক হেলo সিত য, পি মা িব
gীক িমথেলািজর সােথ তাল িমিলেয় pানীজগেতর সমnয় করেলo, pানীজগেতর uভিল t কান িমথলিজ িকংবা rপকথা
নয়, বরং কিঠন বাsবতা।
5
aজয় মজুমদার o িনলয় বs, পূেবাk।
4
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সtা 6 । িহndেদর পুরােণ আমরা পেয়িছ বৃহnলা িকংবা িশখ ডীর মত চিরt। আেছ
িশেবর aধনারী র মুিত। পি মা িবে শিরল চজ, eিরক শিনগার, িজম িসনkায়ােরর
মত i টারেসk – সিলিbিটরা বহাল তিবয়েত বাস করেলo সংখ াগির রা eেদর
aেনকেকi ‘asাভািবক’ িহসেব িচিhত করেবন। আমরা বরং ‘sাভািবক’ মাnষেদর কথা
বিল।
মজার ব াপার হে , িববতেনর দীঘ পথ- পিরkমায় আমরা গিবত ‘sাভািবক’ মাnেষরাo
িনেজেদর দেহi uভিল েtর বh আলামত বহন কের চেলিছ – িনেজেদর aজােni।
যমন, নারী জননাংগ পুrেষর মত না হেলo, পুrেষর িশে র anrপ eকিট kুd o
aত n সংেবদনশীল aে র aবsান লk করা যায়, যােক ভগাংgর বা kাiেটািরস বেল।
আবার anিদেক পুrষ শরীের sীত sন না থাকেলo sন o sনবৃেnর sp uপিsিত সব
সময়i লk নীয়। বলাবাhল , বংশিবsাের eসমs aংেগর কান ভূিমকা নi, তবুo
আমরা eসমs ‘eবনরমািলিট’ বহন কের চেলিছ ‘pাকৃিতক ভােবi’ – িববতেনর পথ
ধের। আেরা িকছু uদাহরণ দi। পুrষ শরীেরর থেক ব াপক পিরমােন a াে Dােজন
(androgen) যমন িনঃসৃত হয়, তমিন al পিরমােন হেলo eেsTােজন (estrogen)
িনঃসৃত হেয় থােক। ei eেsTােজন ‘stী হরেমান’ িহেসেব পিরিচত। িঠক তমিন, মেয়রা
stী হরেমান িনঃসরেণর পাশাপািশ সামাn পিরমােন হেলo পুrষ হরেমানo িনঃসরণ
কের থােক। eiভােব িবপরীত িলে র aেনক িকছুi আমরা pােণর uৎপিtর ঊষালg
হেত ধারণ কের চেলিছ – eবং তা pাকৃিতকভােবi।
ধু মাnষ কন aেনক pানীর
মেধ i eমনিট লk নীয়। আি কার িনশাচর মাংশাসী হায়নােদর (spotted hyena) কথা
বলা যায়, যােদর নারী সmpদায়েক দখেল পুrষ বেলi িব ম হবার কথা। সােয়ে টিফক
আেমিরকােন pকািশত pবেn aধ াপক ডিভড kুস বেলন 7 – “The large erectile
clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male’s penis. Much
like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in
greeting displays and dominance interactions”. e ধরেনর ‘পুrষাংগ সদৃশ’ দীঘ
ভগাংgর ধু sেটড হায়নােদর মেধ নয়, আেছ কাঠিবড়ালী সদৃশ িনশাচর pাiেমট ‘বুশ
ববী’ eবং ‘sাiডার মাি ’ eবং ‘uিল মাি ’র মেধ o 8 । আবার িবপরীতটাo
( মেয়েদর মত যৗনাংগ) dলভ নয়। পুrষ ডলিফন eবং িতিমেদর kেt চােখ পড়ার

বiiেয়র পিরিশে পৃিথবীর িবিভn জািত eবং সমােজর মেধ ছিড়েয় থাকা rপাnরকামী eবং uভিল সtা িনেয়
আেলাচনা করা হেয়েছ।
7
David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994
8
Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People,
University of California Press, May 17, 2004।
6
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মত কান ‘বিহs পুrষাংগ’ দখা যায় না। ei জলজ snপায়ীেদর (Cetaceans) কান
aNাশয়o নi 9 ।

িচtঃ আি কার িনশাচর মাংশাসী sেটড হায়নােদর নারী সmpদােয়র পুrষাংগ সদৃশ দীঘ kাiেটািরস
দেখ aেনেকi িব াn হেয় যােবন।

e pসংেগ aেsTিলয়ার ক া াrেদর কথাo eকটু বেল নi। মেয় ক া াrরা পেটর
বাiেরর িদেক লাগােনা eকিট থিলেত বা া িনেয় ঘুের বড়াে – e ধরেণর ছিব আমরা
বi- পt, িসেনমায় হর- হােমশাi দিখ। পেটর আলগা চামড়া িদেয় তির থিলটা
(iেরজীেত পাuচ) আসেল ক া াrেদর গভাশেয়র িবকl; কারণ মেয় ক া াrেদর oi
থিলটা aপিরণত বা ােক eর মেধ রেখ ধীের ধীের বড় কের তুেল। aপিরণত
বা ােক an pাণীর মােয়রা িনেজেদর iuেটরােস যভােব বড় কের, িঠক সভােবi
ক া াrরা বা ােক িনেজর থিলেত pায় নয় মাস রেখ বড় কের তুেল। কােজi eটা
হয়ত ভেব নoয়া apাসি ক হেব না য, ধু মেয় ক া াrেদর পেট oiরকম থিল
থাকার কথা, ছেল ক া াrেদর নয়। িকnt গাল বঁাধােলা isাণ g ক া াrরা। eেদর
9

Joan Roughgarden, পূেবাk।
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মেধ পুrষা eবং থিলর সহাবsান লk করা যায়। ধু তাi নয়, kােমাজম িবে ষণ
কেরo িকnt দখা গেছ eরা stী জননেকাষ (XX) eবং পুrষ জননেকাষ (XY)- eর
সমnেয় আিভনব ধরেণর XXY প াটাণ িদেয় তির 10 । eধরেনর uভিল সtা eবং
adুতেু র kামেজাম প াটান আেছ ি মািটন নােম eক ধরেণর গrজাতীয় pানীর
মেধ o। eেদর kামজেমর প াটাণ XXY, XXX, XXYY, XO থেক r কের নানা
ধরেণর িবnাস eবং সjা থাকেত পাের। eেকক ধরেণর িবnাস জn িদেত পাের
পুrষ- মিহলার সমnেয় eেকক ধরেণর িম েণর। আবার িকছু িকছু pািণ আেছ যােদর
দেহর aেধকটা পুrষ আর aেধকটা নারী; আেরা s কের বলেল- দেহর ডানিদকটা
(সাধারণতঃ) থােক পুrেষর আর বাম িদকটা থােক মেয়েদর। িকছু pজাপিত, কাকড়া,
মাকড়শা, পািখ, ভালুক সহ বশ িকছু snপায়ী pানীেদর মেধ িবjানীরা ei
“aধনারী র” pিতমূিতর সnান পেয়েছন। িবjােনর ভাষায়, য সমs pিkয়ার মাধ েম
eরকম pজািতর জn হেত পাের সgেলা হল িচমািরজম (chimerism), মাজাiক
(Mosaic) িকংবা গ ানােDামরিফজম (Gynandromorphism)। e ব াপারিট ধু প পািখ নয়, বh মাnেষর মেধ o লk নীয়। aেনেকi হয়ত িলিডয়া ফয়ার চাil eবং
ক ােরন িকগােনর কথা িমিডয়ার দৗলেত জেন ফেলেছন। eরা মাnেষর মেধ
‘িসমািরজম’eর বাsব uদাহরণ। িনuসােয়ি টs পিtকার ২০০৩ সােলর eকিট িরেপাট
থেক জানা যায়, aত n sাভািবকভােবi িবিভn সমেয় e ধরেনর মাnেষর জn হেত
পাের, eবং eখন পযn anতঃ ৩০ - ৪০িট e ধরেনর ‘ডkেমে টড কস’ আেছ 11।

িচtঃ িবjানীরা pজাপিত, কঁাকড়া সহ বh pজািতেত uভিল সtার (গ ানােDামরিফজম) হিদস
পেয়েছন।
10

Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn
Editions, 2000
11
The Stranger Within, New Scientist vol 180 issue 2421 - 15 November 2003, p 34, On line:
http://www.katewerk.com/chimera.html
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িশ বয়েস সk চ i িক uভিল সtা থেক মুিkর eক মাt সমাধান?
িকছুিদন আেগo eমনিক পি েমর হাসপাতােল uভিল মানব িশ (aথাৎ, eকi দেহ
নারী পুrেষর বিশ
সmn সnান) জnােল ডাkােরর eকটাi কাজ িছল–
aিভভাবকেদর তােদর সnানেদর ei ‘বাথ িডেফk’ aবিহত কের ‘ সk চ ’
(িচিকৎসািবjােনর ভাষায় ‘ সk িরeসাiনেম ট’) aপােরশন 12 কের হয় ছেল নয়ত
মেয় বািনেয় ছেড় দয়া। aিভভাবেকরাo যেহতু uভিল সnান িনেয় সমােজ ঝােমলা
পাহােত চেতন না, তােদর কােছo eটা eকটা সবসমiয়i খুবi আকষনীয় eকটা
সমাধান িহেসেব িবেবিচত হত। িকnt আেমিরকায় ডিভড রiমার নােম eক রাগীর
িবেয়াগাnক পিরনিত সkেচ সংkাn সাmpিতক সমেয়র ধ ান ধারণা িচিকৎসকেদর
মেধ aেনকটাi পালেট িদেয়েছ।
ডিভড রiমারেক িনেয় িবতেকর কndিবnd িছেলন diজন যৗনিবেশষj। eেদর
eকজন হেলন জন মািন, anজন িমlন ডায়ম ড। িচিকৎসািবদ ায় eেদর িবতক
পিরিচত হেয় আেছ ‘মািন –ডায়ম ড’/ ‘জন – জায়ান’ িবতক নােম 13। জন মািন িছেলন
সসময়কার জগিdখ াত যৗন- িবেশষj; aধ াপনা করেতন আেমিরকার জন হপিকn
িব িবদ ালেয়। ষাট eবং সtুেরর দশেক ‘ জ ডার আiেডি টিট’ িনেয় কাজ করার kেt
িতিনi িছেলন সসময়কার শীষsানীয় কা ডারী। তার ধারনা িছেলা, মাnষ e পৃিথবীেত
জnায় ‘ জ ডার িনরেপk’ িহেসেব। জ ডার িজিনসটা যেহতু পুেরাটাi সাংsৃিতক, eর
সােথ শরীরবৃtীয় মনsেtর কান যাগ নi। aথাৎ জ ডার পিরচয় জnগত নয়,
পুেরাপুির পিরেবশগত। কােজi জেnর সময় লি ক জিটলতা সmn কান িশ েক যিদ
খুব কম বয়েসi সk চ aপােরশেনর মাধ েম eকিট িনিদ জ ডার pদান করা হয়,
তাহেল িশ িটর ভিব ত মানসগঠন oi pদt জ ডােরর সােথ সহেজi খাপ খাiেয়
িনেব কান ধরেনর asিবধা ছাড়াi। তার তেttর সােপেk ডঃ মািন ডিভড রiমার
নােম eক রাগীর দৃ াn হািজর করেতন। রiমােরর সিত কােরর নাম ধাম পিরচয়
pকাশ না কের ‘জn’ িহসেব aিভিহত কের িতিন তার গেবষণাপt eবং পাঠ বiেয়
বেলিছেলন, জn নােমর িশ িট জীবেনর rেতi eকিট dঘটনায় যৗনাংেগর eকটা বড়
aংশ হািরেয় ফেল। তার ভিব েতর কথা িচnা কের সk িরeসাiনেম ট সাজািরর
পিরিশে সkেচ aপােরশন িনেয় িবsৃত আেলাচনা করা হেয়েছ।
The Case Of John/Joan; John Colapinto
The Rolling Stone, December 11, 1997; http://www.infocirc.org/rollston.htm
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মাধ েম aবিশ পুrষা িট ছদন কের তােক নারীেত rপাnিরত কের ফলা হেয়িছল।
aিভভাবকেদরেক পরামশ দয়া হেয়িছল তােক ‘ জায়াn’ িহেসেব যন বড় করা হয়।
জায়ােনর aিভভাবেকরা জন মািনর কথামত তাii কের যাি েলন। আর ডঃ জন
মািনo তার ei সাফল ফলাo কের বjািনক সামিয়কীgেলােত pচার কের যাি েলন।
মািন তার পপার আর বigেলােত দিখেয়িছেলন - জায়ান িহসেব বড় হেত জেনর
কান asিবেধi হে না। কােজi ডঃ মািন তকাতীত ভােব সবার সামেন pমাণ
কেরিছেলন – ‘মাnেষর জ ডার িনধারেণ pকৃিতর কান pভাব নi, pভাব পুেরাটুki
পিরেবশ স াত’। জন মািন তার তেttর ‘pমােণর’ জn বh পুরsােরo ভূিষত
হেয়িছেলন।
তেব সবাi য জন মািনর কথা চাখ বুেজ িব াস করিছেলন তা নয়। eমিন eকজন
সংশয়ী িছেলন িমlন ডায়ম ড। িতিন স সময় কানসাস িব িবদ ালেয় িপeiচিড
করিছেলন। িতিন eবং তার aধীkক (supervisor) গেবষণার মাধ েম দখােলন য
মাnেষর মধ কার যৗনতার পাথক আসেল পিরেবশ dারা সূিচত হয় না, সূিচত হয়
‘হরেমান’ িদেয়। aথাৎ, ডায়ম ড দাবী করেলন, জন মািন যভােব জেnর সময় ‘ জ ডার
িনরেপk’ থােক বেল মেন করেছন, তা মােটi িঠক নয়। ছেল মেয়র পাথক সূিচত
ব াপার sাপারgেলা aেনক আেগi গভকালীন (prenatal) হরেমােনর pভােব িনধািরত
হেয় যায়। নীেচর ছিবর মাধ েম মািন- ডায়মে ডর মতাদশগত পাথক েক তুেল ধরা যায়।
বা িদেকর gাফিট মািনর ‘ জ ডার িনরেপk’ মেডলেক িনেদশ করেছ, আর ডানিদেকর
মেডলিট ডায়মে ডর aিনরেপk বা ঝঁাকযুk মেডলেক।
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ধু ডায়ম ডi নন, তখন ডঃ বানাড জুগাড নােম আেরক মেনািবjানীo তার ব িkগত
পযেবkণ o গেবষণা থেক দখাি েলন য, ডঃ মািনর anমান মােটo সত নয়।
িকnt ডঃ মািন ডায়ম ড িকংবা জুগােডর গেবষণােক গানায় না ধের িনেজর pচারনা
চািলেয়i যাি েলন। eমনিক ১৯৮২ সােলর পপােরo িতিন জন/ জায়ান কেসর কথা
uেlখ কের িলেখিছেলন – ‘to support the connection that sex roles and sexual
identity are basically learned’। জন মািনর ei দৃি ভি সসময় pগিতশীল মহেল
দাrন সমথন পেয়িছেলা, eমনিক িনuiয়ক টাiমেসর মত পিtকা pায়i জন মািনেক
udৃত কের পাঠকেদর িব াস করােত চাiেতা আমােদর pবৃিtর সবিকছুi পিরেবশগত,
জnগত িকছু নi।
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e সময় িবিবিস থেক জন- জায়ান কেসর uপর ফীচার কের eকিট ডkেম টরী করার
পিরকlনা করা হয়। িবিবিসর মূল লk আসেল িছল জন মািনর কাজেক তুেল ধরা,
eবং সামাn সমেয়র জn িবপরীত ধারণা িহেসেব ডায়মে ডর কথাবাতা হাlা ভােব
দখােনা। িকnt ফীচার করেত িগেয় িবিবিসর anসিnৎs দল eক adুত িজিনস আিবsার
করেলন। জন মািন তার তেttর sপেk ডিভড রiমােরর য কসেক ‘সফল’ িহসেব
pিতপn কের eেসেছন, সটা মােটi সফল নয়। তারা লk করেলন ‘ b ডা রiমার’
নােম বড় হoয়া মেয়িট হােট ছেলেদর মত, গলার sরo মেয়লী নয়। aিভভাবেকর
সােথ কথা বেল জানা গল, মেয় িহসেব বড় হেত িগেয় তােক নানা ধরেণর asিবধার
সmুখীন হেত হেয়েছ। কখনi স মেয়েদর পুতল
ু পছn করেতা না, মেয়েদর Dস d
চােখ দখেত পারেতা না, eমনিক বাথrেম িগেয় দঁািড়েয় psাব করেত চাiেতা।
eকটা সময় ‘ মেয়লী’ সমs িকছু করার pিত িবতৃ হেয় পড়েলা স। d িতন বার
আtহত ার pেচ াo িনেয়িছল স। জন মািনেক e িবষেয় িবিবিসর সাংবািদেকরা p
করেল জন মািন সাংবািদকেদর সােথ e িনেয় কান ধরেনর আেলাচনা করা থেক িবরত
থাকেলন।

িচtঃ ক) মেয় িহসেব বড় হেত থাকা ডিভড রiমার খ) বড় হেয় পুনরায় ডিভেড pত াবতন

eর পেরর ঘটনা আেরা নাটকীয়। eকটা সময় পর b ডার aিভভাবেকরা তার মানিসক
aিsরতা সh না করেত পের তার িশ বয়েস সk চ সংkাn aপােরশেনর কথা
বেল িদেলন। সটা েন bডা বুঝেত পারেলা – কন তার মেয় িহসেব খাপ খাiেয়
িনেত বরাবরi সমsা হি েলা। স আসেল ছেলi িছেলা বরাবরi – মানিসকভােব।
বাবা মার কাছ থেক আসল ঘটনা শানামাt স তৎkনাৎ তার bডা নাম পিরত াগ কের
পুনরায় ডিভড হেয় গল। চুল ছেট ফলল pথেমi। সািজকাল aপােরশন কের sেনর
আকার কিমেয় আনেলা। পের তার anেরােধ ডাkােররা তার দেহ নতুন কের পুrষা
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পুনঃsািপত করেলা, eমনিক পরবতীেত জন নােম চমৎকার eকিট মেয়র সােথ
পিরনয়সূেt পযn আবd হেয় পড়েলন ডিভড।
eিদেক িমlন ডায়ম ড ei ঘটনা লাকমুেখ জানেত পের তার সােথ eকসময় দখা
কেরন, eবং সব িকছু িনেজর চােখ দেখ হতভm হেয় যান। িতিন ডিভডেক anেরাধ
কেরন ভিব ত রাগীেদর কথা ভেব িতিন যন তার ঘটনা িমিডয়ায় pকাশ কেরন।
ডিভড pথমিদেক asীকৃিত জানােলo পরবতীেত রাজী হন eবং ১৯৯৭ সােল িমlন
ডায়ম ড ডিভড রiমােরর sপারভাiিজং সাiিkয়ািTs কiথ িসgু ডসেনর সােথ
িমেল eকিট পপার pকাশ করেল ডিভডেক িনেয় সমs জািরজুির জনসমেk ফঁাস হেয়
যায়। িঠক eকi সমেয় িবjান লখক জন কলািপে টা রািলংেsান ম াগািজেন ডিভড
রiমারেক িনেয় eকিট pবn 14 িলেখন eবং পরবতীেত সিটেক আেরা িববিধত কের
eকিট বi রচনা কেরন – ‘As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl’
িশেরানােম 15।
ডিভেডর ei ঘটনা eকােডিমক জগত ধু নয়, সাধারণ মাnেষর যৗনpবৃিt িনেয়
িচnাভাবনা বদেল দাrনভােব pভাব িবsার কের। ডায়ম ড জন মািনর তেttর মূল িভিt
পুেরাপুির িসেয় দন আর pমান কেরন য, কােরা মেনােযৗনতার ক ানভাস ‘িনরেপk’
হেয় জnায় না 16। ধু তাi নয়, পুrষা িকংবা kাiেটািরেসর িকংবা আকার, আকৃিত
িকংবা ‘িবকৃিত’ দেখ িচিকৎসকেদর তাৎkিনক িসdােn ‘ সk চ ’ রাগীর পরবতী
জীবেন িবrপ pিতিkয়ার সৃি হেত পাের। তেব aেনেকi মেন কেরন যৗনpবৃিt িনেয়
মািন eবং anাn ‘িবেশষj’ দর ভুেলর পছেন pধান কারণ িছেলা িবjানমনs
যৗনসেচতনতার aভাব। কারণ, তারা সjাতভােব ধেরi িনেয়িছেলন –
১। pকৃিতেত ধুমাt diিট সk থাকেব – নারী eবং পুrষ।
২। pকৃিতেত ধুমাt ‘ হটােরােসkুয়ািলিট’ বা িবষমকামীতাi ‘sাভািবক’।
৩। জn মূহেূ তi হামাে াডাiট বা িমি ত যৗনতা সmn িশ র জ ডার পিরবিতত কের
িদেয় মানিসক eবং শারীিরকভােব ss্ eবং sাভািবক মাnষ তরী করা যায়।

14

"The True Story of John/Joan", Colapinto, John, Rolling Stone, 1997, pp. 54-97.
As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, John Colapinto, Harper Perennial. ISBN 006-092959-6. Revised in 2006
16
According to Dr. Diamond, far from being sexually neutral, the brain was infact prenatally generated. For
Details, check, Clinical implications of the organizational and activational effects of hormones, Milton
Diamond, Hormones and Behavior 55 (2009) 621–632.
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ডিভড রiমােরর িবেয়াগাnক পিরনিত 17 ডাkারেদর ei সনাতন মনমানিসকতাgেলা
বদলােনার পছেন ভীষণভােব pভাব ফেলেছ। আেগ মেন করা হত, মাnেষর pবৃিt
িকংবা জ ডারর গঠেন িজন িকংবা হরেমােনর কান pভাব নi, পুেরাটাi পিরেবশ
িনভর। িকnt রiমােরর ঘটনার পর ei সংkাn িচnাধারা aেনকটাi বদেল গেছ 18।
eর pভাব পেড়েছ নারীবাদী, সমকামী, uভকামী, rপাnরকামীেদর আেnালেনo। নথ
আেমিরকান i টারেসk সাসাiিট িশ বয়েস সk চ aপােরশেনর তীb িবেরািধতা
কের মতামত ব k কের য, ডিভড রiমােরর িবেয়াগাnক দৃ াn থেক সামািজক
জিটলতাgেলা বুঝেত ডাkারেদর িশkা নয়া uিচৎ। তােদর মেত, eকিট িশ বড় হেয়
যখন িনেজর জ ডার আiেডি টিট সেচতন হেয় uেঠ, তার আেগ ‘ সk aপােরশন’ করা
আসেল িশ িনপীড়েনর সমতুল । যৗনতা পিরবতেনর চেয় যটা আেরা বশী দরকার
সটা হল - নারী- পুrেষর বাiেরo anাn লি ক পিরচয় eবং যৗনতাgেলা সmেক
জনসেচততনা eবং egেলার সামািজক sীকৃিত। eটাi eখন যুেগর দাবী।

কমন আেছ বাংলােদেশর uভিল মানেবরা?
বাংলােদেশর রাজৈনিতক নতা আর কলমজীবী বুিdজীবীরা যমন যৗনpবৃিt িhেসেব
সমকামীতার sীকৃিত িনেয় ভািবত নয়, তমিন ভািবত নয় ‘িহজড়া’ 19 নােম কিথত
বাংলােদেশর uভিল মানবেদর সমsা িকংবা তােদর aিধকার িনেয়। uভিল মানবরা
সমােজ aপাংেkয়, পিরত k। বাংলােদেশ uভিল মানবেদর সংখ া pায় দড় লাখ বেল
anিমত হয় 20 । তেব ei সংখ ািট িনেয় িবতক আেছ। কারণ apকািশত uভিল
মানবেদর সংখ া বর করা কিঠন। আিথক স িত য সমs পিরবাের আেছ তােদর
aেনেকi িবিভn uপােয় ei পিরিচিত সযেt ঢেক রাখেত পােরন বেল বাiেরর মাnষ
তা aেনক সময়i জানেত পাের না। য সমs জায়গায় িল বষেম র কারেণ পিরিচিত
আর ঢেক রাখা যায় না িকংবা বাiের থেক pকািশত হেয় পেড়, তখন তােদর সামেন
আর কান uপায় খালা থােক না। কবল তখনi তারা ‘িহজড়া’ িহেসেব সমােজ
ডিভড রiমার পরবতীেত ভাiেয়র মৃতু , িনেজর িববাহ িবে দ eবং চাকরীগত সমsা সহ নানা কারেন জজিরত হেয়
আtহত া কেরন। ডিভেডর aিভভাবেকরা ডিভেডর ei িবেয়াগাnক পিরণিতর জn জn মািনর সারা জীবেনর ভুল
িচিকৎসােক দায়ী কেরেছন।
18
িবsািরত আেলাচনার জn দখুন পিরিশ : মানব pকৃিত eবং pবৃিtgেলা িক জnগত নািক আচরণগত?
19
িহজড়া শbিট আমােদর দেশ খুব তু ােথ ব বhত হয় বেল আিম তােদর বাঝােত ei বiেয় ' uভিল মানব' শbিট
চয়ন কেরিছ। তারপেরo িকছু িকছু kেt মুল শbিটi বহাল রেখিছ বাsবতা িবেবচনায়। যমন িহজড়া- পlী, িহজড়া
সমাজ iত ািদ। তেব e কথা মেন রাখা pেয়াজন য, িহজড়ােদর সবাi বািhক বিশে ' uভিল ' নাo হেত পাের,
aেনেকi হয়েতা কবল মানিসকভােব rপাnরকামী।
20
িহজড়া: pকৃিতর িবিচt খয়ােলর eক dভাগা িশকার, রণদীপম বs, মুkমনা।
17
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আtpকাশ করেত বাধ হয় eবং পিরবার থেক বর হেয় যেত হয়। রাজধানী ঢাকােত
uভিল মানেবর সংখ া pায় পেনর হাজার বেল মেন করা হয় 21 ।
িকnt সংখ াগির নাগিরকেদর aবেহলা আর ব নার িশকার হেলo বঁেচ থাকার তািগেদ
uভিল মানবরা তরী কেরেছ িনেজেদর eক িনজs জগৎ। সখােনi তারা যায়,
যখােন তােদর িনজs জগতটা িনেজেদর মেতা কেরi সাজায়, aব k বদনাgেলা
ভাগাভািগ কের নয় িনেজেদর মেধ i। তারা িনেজরা বসবােসর জn িবিভn জায়গায়
তরী কের িহজড়া পlী। ‘পlী’ মােন হে আসেল ‘িহজড়ােদর বিs’ যখােন সংঘবd
হেয় গা ীবdভােব বাস করেত পাের uভিল মানবরা। যখােন তােদর িনজs সমাজ,
িনজs িনয়ম, িনজs শাসন পdিত, সবi িভn pকৃিতর। কাথাo কান বািড়েত কান
uভিল সnান জেnর খবর পেলi তারা দল বেধ চেল যায়, বািড়র সামেন নাচ গান
কের, তারা িশ িটেক িনেজেদর পlীেত িনেয় আসেত চায়। aেনক সময় পিরণত
বয়েসo aেনেক িহজড়া-পlীেত যাগদান কের। দখা গেছ য aস ল িনmে ণীর
পিরবার থেকi বাiের বিরেয় যাবার pবণতা বিশ। তেব য সময়i বা যখান থেকi
যাগদান কrক না কন, তােদর সাদের িহজড়া সমােজ aভ থনা জানােনা হয়। anাn
uভিল মানেবরা আগামী িদেনর সহচরী তােদর বরণ কের নয়। eরা নতুন সাথীেক
কখেনাi ভুেল না, বরং uৎফুl হয় আেরকজন স ী বাড়েছ বেল। aেনক সময় নানা
কারেণ পlীেত যাগদান করেত i ুক rপাnরকামী িকংবা uভিল মানবেদর পথ
দিখেয় তারাi িনেয় যায় তােদর িনেজেদর পlীেত, শখায় তােদর িনয়ম কাnন। য
সমs uভিল মানবরা শারীিরকভােব পুrষ, িকnt মানিসকভােব নারী sভােবর স সমs
uভিল মানবেদরেক পlীেত ডাকা হয় ‘akয়া’ িহসেব। an িদেক য সমs uভিল
মানবরা শারীিরকভােব নারী, িকnt মানিসকভােব পুrষ, তােদর বলা হয় ‘ জনানা’।
eছাড়া সামািজক pথার িশকার হoয়া মn সৃ uভিল মানবেদরেক (eরা আসেল
rপাnরকামী) বলা হয় ‘িচিn’।
িহজড়া বেল কিথত বাংলােদেশর uভিল মানবেদর সামািজক িনয়মকাnনgেলা িভn
pকৃিতর। রাজধানীর pিতিট eলাকায় eকজন কের সদার থােক। তারা সাধারণ uভিল
মানবেদর িনয়ntণ কের। রাজধানীেত পঁাচ grর আoতায় pায় পেনর হাজার 'িহজড়া'
রেয়েছ। eকজন uভিল মানেবর কােছ তার রেkর সmক বড় নয়। রেkর চেয় aেনক
বড় হে gr িশs সmক। িশেsর কােছ gri সব। দেল িভেড় যাবার পর স gহণ
কের তার পছnমত কান বয়s uভিল মানেবর িশ t। সদােরর বা grর আেদশ
21
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ছাড়া কানo দাকােন িকংবা কারo কােছ হাত পেত টাকা চাiেত পারেব না। gri
িশ েদর eলাকা ভাগ কের দয়। pিতিট grর aধীেন ৮/১০িট দল থােক। eকিট দেল
৫/৬ জন থােক। pিতিদন সকােল grর সে দখা কের িদক- িনেদশনা েন pিতিট দল
টাকা তালার জn বর হেয় পেড়। িবকাল পযn য টাকা তালা হয়। pিতিট দল oi
টাকা সদােরর সামেন eেন রেখ দয়। gr oi টাকার aেধক িনেয় নয় আর বািক টাকা
িশ রা ভাগ কের নয়। pিত সpােহ uভিল মানবেদর সািলিশ বঠক হয়। ১৫/২০
সদেsর সািলিশ বঠেক grর িনেদশ aমাnকারী uভিল মানবেদর কেঠার শািs পযn
দoয়া হয়। বত িদেয় পটােনাসহ িবিভn ধরেনর শারীিরক িনযাতন eবং কেয়ক
সpােহর জn টাকা তালার কাজ বn কের দoয়া হয়। জিরমানা হয় aপরােধর ধরন
anযায়ী ৫ থেক ২০ হাজার টাকা। দি ডত uভিল মানবেক তার িনধািরত eলাকা
থেক তুেল ei টাকা পিরেশাধ করেত হয়। grর e শািs uভিল িশsরা সাধারণতঃ
মাথা পেত মেন নয় 22 ।

uভিল t - আধুিনক বjািনক ধারণা
uভিল মানবেদর iংেরজীেত aিভিহত করা হয় হামে াডাiট িহেসেব।
সাজা বাংলায় uভিল । uভিল tেক আবার di ভােগ ভাগ করা হয় pকৃত uভিল t (true-hermaphrodite) eবং apকৃত uভিল t
(pseudo-hermaphrodite)। pকৃত uভিল হে যখন eকi শরীের stী
eবং পুrষ যৗনাে র সহাবsান থােক। তেব pকৃিতেত pকৃত
uভিল েtর সংখ া খুবi কম। বশী দখা যায় apকৃত uভিল t।
সাধারণতঃ ছয় ধরেণর apকৃত uভিল t দৃ মান 23 – কনেজিনটাল
eেDনাল হাiপারpািসয়া (CAH), eে Dােজন iেnিnিটিভিট িসে Dাম
(AIS), গানাডাল িডসেজেনিসস, হাiেপাsািডয়াস, টানার িসে Dাম
(XO) eবং kাiেনেফlার িসে Dাম (XXY) । uভিল েtর িবিভn
pপে র udব িবিভn কারেণ হয়। যমন, মািরয়ার kেt হেয়েছ
eে Dােজন iেnিnিটিভিট িসে Dাম - িশ বয়েস তার দহেকাষ
eে Dােজন সনাk করেত পাের িন। e ছাড়া kামজেমর বসাদৃ তার
কারেণo uি t pকাশ পেত পাের। যমন kiনে য়ার িসে Dােমর
22
23

িহজড়া সmpদায় তৃতীয় িল নয় কন?, ঝনা রায়, সাpািহক ২০০০ িবেশষ pিতেবদন, নেভmর ১৪, ২০০৮।
সারণী ৩.১ d ব ।
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kেt পুrষ িশ eকিট বাড়িত kােমাজম িনেয় জnায় ( aথাৎ, XY
eর বদেল XXY))। টানার িসে Dােম আবার মেয় িশ র eকিট ek
kােমাজম কম থােক (XO)। e gেলা ছাড়াo িবেশষ িকছু হরেমােনর
aভােব uভিল t pকাশ পেত পাের। িকছু kেt জীবন ঝুিঁ কর সmাবনা
থাকেলo aিধকাংশ pকরণgেলাi িচিকসািবjােনর মাপকািঠেত kিতকর
িকছু নয়। য সমs kেt সিত কার জীবন ঝুঁিক তির হয়, সgেলােত
pচিলত িনয়মাnযায়ী িচিকৎসা করা aপিরহায, angেলা িনতাni
কসেমিটক। pচিলত দৃি েকান থেক uভিল tেক asাভািবক বেল মেন
করা হেলo আমােদর মেন রাখেত হেব য, pানীজগেতর eেকবাের
গাড়ার িদেক িকছু পব হল - pেটােজায়া, পিরেফরা, িসেলনেটেরটা,
pািটেহলিমনিথস, a ািনিলডা, মালাsা o কডাটা। ei সমs pািণেদর
বিশরভাগi uভিল বা হামাে াডাiট (Hermaphrodite), কারণ eেদর
শরীের stী o পুrষজননাে র সহবsান লk করা যায়। eেদর জn
uভিল t কান শারীিরক trিট নয়, বরং eিট পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’।
pকৃিতেত eখেনা পালেমােনট, siল eবং sােগেদর aিধকাংশi
হামাে াডাiট। তেব মাnেষর সমােজ যেহতু জ ডার is খুব pবল
সেহতু uভিল মানবেদর নানা সমsার মুেখামুিখ হেত হয়। তারপেরo
ধ ান ধারণা সাmpিতক সমেয় িকছুটা পােlেছ। পি মা িবে র বh
জায়গায় iেতামেধ i কবল নারী- পুrষ – ei িdিল িভিtক সমাজ
ঘুিচেয় িদেয় বhিল িভিtক সমাজ pিতি ত করার pয়াস নয়া হে 24।
পি েম শিরল চজ, eিরক শিনগার, িজম িসনkায়ােরর মত i টারেসk
- সিলিbিটরা িনজ পিরচয়i বাস কেরন। ভারেতo ‘শবনম মৗিস’
িনবািচত pিতিনিধ হেত পেরেছন। বাংলােদেশi বা uভিল মানবরা
তৃতীয় িল বেল িবেবিচতা হেব না কন - যুেগর দাবীর pkাপেট e
aিত sাভািবক p আজ।

সারণী ৩.১ pকৃিতেত ঘটা uভিল েtর সবেচেয় সাধারণ pকরণgেলা

uদাহরণ srপ, সmpিত জীবিবjানী Anne Fausto-Sterling ‘নারী’ eবং ‘পুrষ’ ei di িলে র পাশাপািশ হামস ( Tু
হামাে াডাiট), নামস ( মল sেডা হামাে াডাiট) eবং ফামস (িফেমল sেডা হামাে াডাiট) - eর psাব কেরেছন। A.
Fausto-Sterling (1993). "The Five Sexes: Why male and female are not enough". The Sciences (May/April
1993): 20–24. e ছাড়া aনলাiেন দখুন, Two Sexes Are Not Enough, Nova Online.
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নাম
কারণ
বিশ
কনেজিনটাল
eেDনাল সাধারনতঃ CYP2I িজেনর মেয়েদর (XX সnােনর)
হাiপারpািসয়া (CAH)
anপিsিত িকংবা বাধা kেt ‘পুrষt’ বৃিdর
জিনত কারেণ
দেহ লkণ যমন - দীঘ ভগা ুর
eে Dােজেনর
তারতম দৃ মান থােক। িকছু kেt
ঘেট।
দেহ লবন slতা দখা
িদেত পাের eবং জীবন
মৃতু ঝুিঁ কর িদেক eিগেয়
যেত পাের। সাধারণতঃ
sTস হরেমান কিটেসান
িদেয় িচিকৎসা করা হয়।
eে Dােজন iেnিnিটিভিট দহs কােষ ‘eে Dােজন XY সnােনর
মেয়লী
িসে Dাম (AIS)
দখা
যায়।
gাহক’- জিনত
সমsার বিশ
বেয়াসিnকােল sন বৃিd
ফেল udুত।
পায়,
নারী
কাঠােমার
আদেল দহ বৃিd পায়।
গানাডাল িডসেজেনিসস
িবিভn কারেণ ঘেট, িকছু XY সnােনর জননতnt
kেt জেনিটক।
সিঠকভােব িববিধত হয় না।
হাiেপাsািডয়াস
eিটo িবিভn কারেণ ঘেট, মুtনালীর dার িলে র মুেখ
eর মেধ anতম eকিট না হেয় নীেচ গিঠত হয়।
কারণ হল eে Dােজেনর চরম িকছু kেt মুtdার
তারতম ।
িলে র eকদম
গাড়ায়
তির হেত পাের।
টানার িসে Dাম
জnােনার সময় মেয় িশ র মেয়েদর
জননতেntর
eকিট
kােমাজম কম সমsা িহেসেব িচিhত।
থােক ( XO) ।
িডmাশয় সিঠক আকাের
গিঠত হয় না।
গৗন
জননগত
বিশ gেলা
anপিsত
থােক।
সাধারনতঃ eেsTােজন eবং
anাn বৃিdসূচক হরেমান
িদেয় িচিকৎসা করা হয়।
kাiেনেফlার িসে Dাম
পুrষ িশ র eকিট X জননতেntর সমsা থেক
kােমাজম
বিশ থােক বn াt সংkাn সমsা
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কারণ

বিশ
তির
হেত
পাের।
বেয়াসিnকােলর পর sেনর
বৃিd ঘেট। টেsােsেরান
িদেয় িচিকৎসা করা হয়।

( XXY) ।

তেব eত িকছুর মেধ o আশার কথা য, িবগত িনবাচেনর (২০০৯) ভাটার তািলকায়
ei pথম uভিল মানবেদরেক anভূk করার pশংসনীয় eকটা uেদ াগ িনেয়িছেলন
িনবাচন কিমশন। িনবাচন কিমশেনর ei uেদ াগ িবেবকবান মাnেষর সমথেনর
পাশাপািশ আnজািতক মানবািধকার সংsারo pশংসা kিড়েয়েছ। ei uেদ াগ aব i
সাধুবাদ পাoয়ার যাগ । তবু pায় eক লাখ uভিল মানবেক eবােরর ভাটার তািলকায়
anভূিkর kেt বশ িকছু জিটলতা eখেনা রেয় গেছ বেল জানা যায়। কননা,
 তােদরেক তােদর িনেজর পিরচয় uভিল মানব িহেসেব anভূk করা হয়িন বা
করা যায়িন; হেয়েছ ছেল বা মেয়র লি ক পিরচেয়, যখােন যটা sিবধাজনক
মেন হেয়েছ সভােবi। ফেল সবিকছু থেক বি ত ei সmpদােয়র আদেত কান
সামািজক sীকৃিত মেলিন।
e ছাড়াo pাসি ক য ব াপারgেলা আেছ, তার মেধ

25

 বাংলােদেশ নারীর তুলনায় পুrেষর anপাত বশী হবার কারেণ আদম মািরেত
বিশরভাগ uভিল মানবেকi দখােনা হয় পুrষ িহেসেব।
 eেদর িনেয় িবেদশ মেণ নানা জিটলতা। িভসা ফমgেলােত eেদর জn কােনা
ঘর বরাd করা হয়িন। eেদরেক হয় পুrষ িকংবা নারীর ঘের িটক িদেত হয়,
iিমেgশেন িগেয় পড়েত হয় asিsকর পিরিsিতর মুেখামুিখ।
 বাংলােদেশ eেদর জn পাসেপাট করেত হেলo পিরচয় িদেত হয় পুrষ aথবা
নারী িহেসেব।
 ভাসমান জীবেন aভ s হoয়ায় আর sায়ী িঠকানা না থাকায় aেনেকi আবার
পাসেপাটo পায় না।

ei জিটলতার কারণ হে ‘নারী’ ‘পুrষ’ ছাড়া আর কান লি ক পিরচয় আমােদর
সমােজ gহনেযাগ না হoয়া বা sাভািবক না মেন করার pবণতা। আসেল নারী25

মাহবুব লীেলন, রণদীপম বsর pবেnর pাসি ক মnব , সচলয়ায়তন।
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পুrেষর বাiের an িল gেলাo সমােজ পিরিচত করার pেয়াজন হেয় পেড়েছ আজ।
পি েম সতাতন িলে র বাiের anাn লি ক sীকৃিত al হেলo িকছুটা আদায় করা
গেছ। বh i টারেসk সিলিbিট সখােন িনজ পিরচয়i সমােজ বাস কেরন। eমনিক
ভারেতo uভিল সmpদায় থেক িনবািচত pিতিনিধ পাoয়া গেছ। আমােদর দেশ
uভিল মানবেদর pাপ aিধকার o মাnষ িহেসেব পুনবাসেনর জn িবেশষ আiেনর
দরকার হেয় পেড়েছ আজ, pেয়াজন হেয়েছ সনাতন লি ক বলয় ভা ার। eজেni
আজ aিনবায হেয় uেঠেছ ‘িহজড়া’ দরেক তৃতীয় িল িহেসেব sীকৃিত দয়ার মানিবক
দাবীটাo।
কেয়কিট সংগঠন খুব ছাT পিরসের হেলo বাংলােদেশর uভিল মানব সমােজর জn
কাজ করার চ া কের যাে । eেদর মেধ বnু সাsাল oেয়লেফয়ার eেসািসেয়শন,
ss জীবন, বঁাধন িহজড়া সংঘ, লাiট হাuস, িদেনর আেলা iত ািদ সংগঠেনর নাম
uেlখ । eেদর কাযkম তেতাটা pচােরর আেলােত না eেলo eiডস pিতেরাধসহ িকছু
unয়ন কাযkেম eরা যুk রেয়েছ বেল জানা যায়। িকnt eেদর কাজকেমর পছেন রােTর
কান anদান নi। আসেল uভিল মানবেদর সমsাgেলা িনেয় িচnা eবং সমাধান
করার জn কান রাTীয় বােজটo বরাd নi। তাi রােTর কােছ uভিল মানবেদর
pধান দািব আজ, তৃতীয় িলে র sীকৃিত। কননা ei িল sীকৃিত না পেল কান
মানবািধকার aজেনর sেযাগi তারা পােব না বেল aেনেক মেন কেরন। ধু বাংলােদশ
নয়, সাড়া িব জুেড়i ei দাবী কাযকর হoয়া pেয়াজন।

